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Ändringsförslag 14
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2012/34/EU av den 21 november 
2012 om inrättande av ett gemensamt 
europeiskt järnvägsområde inrättas ett 
gemensamt europeiskt järnvägsområde 
med gemensamma bestämmelser om 
styrningen av järnvägsföretag och 
infrastrukturförvaltare, finansiering av och 
avgifter för infrastruktur, villkor för 
tillträde till järnvägsinfrastruktur och 
järnvägstrafik samt tillsyn över 
järnvägsmarknaden. Med alla delar på plats 
är det nu möjligt att fullborda öppnandet av 
unionens järnvägsmarknad och reformera 
styrningen av infrastrukturförvaltare för att
garantera lika tillträde till 
infrastrukturen.

(3) Genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2012/34/EU av den 21 november 
2012 om inrättande av ett gemensamt 
europeiskt järnvägsområde inrättas ett 
gemensamt europeiskt järnvägsområde 
med gemensamma bestämmelser om 
styrningen av järnvägsföretag och 
infrastrukturförvaltare, finansiering av och 
avgifter för infrastruktur, villkor för 
tillträde till järnvägsinfrastruktur och 
järnvägstrafik samt tillsyn över 
järnvägsmarknaden. Med alla delar på plats 
är det nu möjligt att fullborda öppnandet av 
unionens järnvägsmarknad och reformera 
styrningen av infrastrukturförvaltare för att
öka järnvägens andel av transporter och 
förbättra kvaliteten på de järnvägstjänster 
som erbjuds.

Or. fr

Ändringsförslag 15
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Enligt direktiv 2012/34/EU ska 
kommissionen i förekommande fall 
föreslå lagstiftningsåtgärder för 
öppnandet av marknaden för inhemsk 
persontrafik på järnväg och utveckla 
lämpliga villkor för att garantera icke-
diskriminerande tillträde till 
infrastrukturen med utgångspunkt i de 

utgår
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nuvarande kraven på särredovisning av 
infrastrukturförvaltning och 
trafikverksamheter.

Or. fr

Ändringsförslag 16
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Medlemsstaterna ska också se till att 
alla uppgifter som är nödvändiga för 
hållbar drift, underhåll och utveckling av 
järnvägsinfrastrukturen hanteras 
enhetligt av infrastrukturförvaltaren själv.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 17
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) De befintliga krav på 
infrastrukturförvaltares oberoende i 
förhållande till järnvägsföretag som 
föreskrivs i direktiv 2012/34/EU omfattar 
endast infrastrukturförvaltarens 
väsentliga uppgifter, vilka är 
beslutsfattandet om tilldelning av 
tåglägen och beslutsfattandet om uttag av 
avgifter på infrastrukturerna. Alla 
uppgifter måste dock utföras på ett 
oberoende sätt eftersom andra uppgifter 
också kan användas till att diskriminera 
konkurrenter. Detta gäller särskilt för 
beslut om investeringar eller underhåll 

utgår
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som kan gynna de delar av nätet som 
huvudsakligen används av 
transportoperatörer i det integrerade 
företaget. Beslut om planering av 
underhållsarbeten kan påverka 
tillgängligheten för konkurrenternas 
tåglägen.

Or. fr

Ändringsförslag 18
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) De befintliga kraven i 
direktiv 2012/34/EU omfattar endast 
rättsligt och organisatoriskt oberoende 
och oberoende i beslutsfattandet. 
Möjligheten att behålla ett integrerat 
företag utesluts inte helt så länge som 
dessa tre kategorier av oberoende 
garanteras. När det gäller oberoende i 
beslutsfattandet måste det säkerställas att 
lämpliga skyddsåtgärder utesluter att ett 
integrerat företag styr en 
infrastrukturförvaltares beslutfattande. 
Även om sådana skyddsåtgärder tillämpas 
fullt ut går det inte helt att undanröja alla 
tänkbara möjligheter till diskriminering 
av konkurrenter i samband med ett 
vertikalt integrerat företag. Särskilt 
möjligheten till korssubventionering 
kvarstår i integrerade strukturer, eller det 
är åtminstone mycket svårt för 
regleringsorganen att kontrollera och 
upprätthålla skyddsåtgärder som införts 
för att förhindra sådan
korssubventionering. En institutionell 
separering av infrastrukturförvaltning 
och transportverksamhet är det 
effektivaste sättet att lösa dessa problem.

utgår
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Or. fr

Ändringsförslag 19
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Där medlemsstaterna fortfarande har 
en infrastrukturförvaltare som är del av 
ett vertikalt integrerat företag bör de 
åtminstone införa strikta skyddsåtgärder 
för att garantera att 
infrastrukturförvaltaren är verkligt 
oberoende i förhållande till det 
integrerade företaget. Dessa 
skyddsåtgärder bör inte enbart avse 
infrastrukturförvaltarens 
bolagsorganisation i förhållande till det 
integrerade företaget utan även 
infrastrukturförvaltarens 
förvaltningsstruktur och, så långt möjligt 
inom en integrerad struktur, förhindra 
ekonomiska överföringar mellan 
infrastrukturförvaltaren och de övriga 
juridiska enheterna i det integrerade 
företaget. Dessa skyddsåtgärder 
motsvarar inte bara vad som är 
nödvändigt för att uppfylla nuvarande 
krav på oberoende beslutsfattande för 
väsentliga uppgifter enligt direktiv 
2012/34/EU, när det gäller 
infrastrukturförvaltarens 
förvaltningsoberoende, utan sträcker sig 
längre än dessa krav genom tillägg av 
bestämmelser för att utesluta att 
infrastrukturförvaltarens intäkter kan 
användas till att finansiera övriga enheter 
inom det vertikalt integrerade företaget. 
Detta bör gälla oberoende av 
tillämpningen av medlemsstaternas 
skattelagstiftning och utan att det 
påverkar tillämpningen av EU:s regler om 
statligt stöd.

utgår
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Or. fr

Ändringsförslag 20
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Trots genomförandet av 
skyddsåtgärder som garanterar oberoende 
kan vertikalt integrerade företag 
missbruka sin struktur för att ge 
järnvägsoperatörer som tillhör sådana 
företag otillbörliga konkurrensfördelar. 
På begäran av en medlemsstat eller på 
eget initiativ bör kommissionen därför, 
utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 258 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, kontrollera att 
dessa skyddsåtgärder genomförs på ett 
effektivt sätt och att eventuella 
konkurrenssnedvridningar avlägsnas. Om 
kommissionen inte har möjlighet att 
bekräfta att detta har uppnåtts bör alla 
medlemsstater ha möjligheten att 
begränsa eller återkalla 
tillträdesrättigheterna för de berörda 
integrerade operatörerna.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 21
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Att unionens järnvägsföretag beviljas 
tillträdesrätt till järnvägsinfrastruktur i alla 
medlemsstater för att bedriva inhemsk 

(14) Att unionens järnvägsföretag beviljas 
tillträdesrätt till järnvägsinfrastruktur i alla 
medlemsstater för att bedriva inhemsk 
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persontrafik kan påverka organisationen 
och finansieringen av persontrafik på 
järnväg som bedrivs inom ramen för ett 
avtal om allmän trafik. Medlemsstaterna 
bör ha möjlighet att begränsa denna 
tillträdesrätt om den skulle äventyra den 
ekonomiska jämvikten i sådana avtal om 
allmän trafik och om det berörda 
regleringsorganet har godkänt detta.

persontrafik kan påverka organisationen 
och finansieringen av persontrafik på 
järnväg som bedrivs inom ramen för ett 
avtal om allmän trafik. Medlemsstaterna 
bör ha möjlighet att begränsa denna 
tillträdesrätt om den skulle äventyra 
antingen den ekonomiska jämvikten i 
sådana avtal om allmän trafik eller 
tjänstekvaliteten och om det berörda 
regleringsorganet har godkänt detta.

Or. fr

Ändringsförslag 22
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) För att fastställa om kvaliteten på de 
tjänster som erbjuds inom ramen för ett 
avtal om allmän trafik påverkas av en 
öppet tillgänglig tjänst på samma nät bör 
regleringsorganen särskilt beakta 
effekterna på nätet, upprätthållandet av 
anslutningar och punktligheten.

Or. fr

Ändringsförslag 23
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att göra järnvägstrafik mer 
attraktiv för passagerare bör medlemsstater 
kunna kräva att järnvägsföretag som 
bedriver inhemsk persontrafik ska delta i 
ett gemensamt informationssystem och 

(19) För att göra järnvägstrafik mer 
attraktiv för passagerare bör medlemsstater 
kräva att järnvägsföretag som bedriver 
persontrafik ska delta i ett gemensamt 
informationssystem och integrerat 
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integrerat biljettsystem för leverans av 
biljetter, direktbiljetter och bokningar. Om 
ett sådant system införs bör det 
säkerställas att detta inte skapar 
snedvridning på marknaden eller leder till 
diskriminering mellan järnvägsföretag.

biljettsystem för leverans av biljetter, 
direktbiljetter och bokningar. När detta
system införs bör det säkerställas att det är 
driftskompatibelt och kan anpassas till 
andra nationella och europeiska system 
samt att det inte skapar snedvridning på 
marknaden eller leder till diskriminering 
mellan järnvägsföretag.

Or. fr

Ändringsförslag 24
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Punkt 2 ska ersättas med följande: utgår
"2) infrastrukturförvaltare: varje organ 
eller företag som ansvarar för utveckling, 
drift och underhåll av 
järnvägsinfrastruktur i ett nät. Utveckling 
omfattar nätplanering, finansierings- och 
investeringsplaner samt byggande och 
uppgraderingar av infrastrukturen. Drift 
av infrastrukturen omfattar alla inslagen i 
processen för tilldelning av tåglägen, både 
definition och bedömning av 
tillgänglighet och tilldelning av enskilda 
tåglägen, trafikledning och uttag av 
avgifter för infrastruktur, inklusive 
fastställande och uppbörd av avgifterna. 
Underhåll omfattar förnyelse av 
infrastrukturen och övriga verksamheter 
för förvaltning av tillgången.”

Or. fr
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Ändringsförslag 25
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led c
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 3 – punkt 31 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En ny punkt 31 ska läggas till: utgår
31) vertikalt integrerat företag: ett företag
där ett eller flera järnvägsföretag ägs eller 
delvis ägs av samma företag som en 
infrastrukturförvaltare (holdingföretag), 
eller
där infrastrukturförvaltaren ägs eller 
delvis ägs av ett eller flera 
järnvägsföretag, eller
där ett eller flera järnvägsföretag ägs eller 
delvis ägs av en infrastrukturförvaltare.”

Or. fr

Ändringsförslag 26
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Artikel 6.2 ska utgå. utgår

Or. fr

Ändringsförslag 27
Jean-Jacob Bicep
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Artikel 7 ska ersättas med följande: utgår
”Artikel 7
Institutionell separation av 
infrastrukturförvaltaren
1. Medlemsstaterna ska se till att 
infrastrukturförvaltaren utför alla de
uppgifter som avses i artikel 3.2 och är 
oberoende av alla järnvägsföretag.
För att garantera detta oberoende för 
infrastrukturförvaltaren ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
infrastrukturförvaltare är organiserade i 
en enhet som är rättsligt åtskild från alla 
järnvägsföretag.
2. Medlemsstaterna ska också säkerställa 
att samma juridiska eller fysiska person 
eller personer inte tillåts att
a) samtidigt direkt eller indirekt utöva 
kontroll över i den mening som avses i 
rådets förordning (EG) nr 139/2004, ha 
ett ekonomiskt intresse i eller utöva någon 
rättighet avseende ett järnvägsföretag och 
en infrastrukturförvaltare,
b) utse ledamöter till tillsynsorgan, 
styrelse eller organ som juridiskt 
företräder en infrastrukturförvaltare och 
samtidigt direkt eller indirekt utöva 
kontroll över, ha något ekonomiskt 
intresse i eller utöva någon rättighet 
avseende ett järnvägsföretag,
c) vara ledamot i tillsynsorgan, styrelse 
eller organ som juridiskt företräder 
företaget för både ett järnvägsföretag och 
en infrastrukturförvaltare,
d) förvalta järnvägsinfrastrukturen eller 
ingå i ledningen för 
infrastrukturförvaltaren och samtidigt 
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direkt eller indirekt utöva kontroll över, 
ha något intresse i eller utöva någon 
rättighet avseende ett järnvägsföretag 
eller förvalta järnvägsföretaget eller ingå i 
dess ledning och samtidigt direkt eller 
indirekt utöva kontroll över, ha något 
intresse i eller utöva någon rättighet 
avseende en infrastrukturförvaltare.
3. Om den person som avses i punkt 2 är 
en medlemsstat eller ett annat offentligt 
organ, ska två offentliga myndigheter som 
är separata och juridiskt åtskilda från 
varandra och som utövar kontroll eller 
utövar andra rättigheter som anges i 
punkt 2 över infrastrukturförvaltaren å 
ena sidan eller järnvägsföretaget å andra
sidan, inte anses vara samma person eller 
samma personer vid tillämpningen av 
denna artikel.
4. Förutsatt att det inte uppstår någon 
intressekonflikt, och att det garanteras att 
kommersiellt känslig information 
behandlas konfidentiellt, får 
infrastrukturförvaltare lägga ut särskilda 
utvecklings-, förnyelse- och 
underhållsarbeten på entreprenad till 
järnvägsföretag eller andra organ som 
agerar under infrastrukturförvaltarens 
överinseende, men 
infrastrukturförvaltaren ska behålla 
befogenheten att fatta beslut om dessa 
arbeten.
5. Om infrastrukturförvaltaren, vid 
ikraftträdandet av detta direktiv, tillhör ett 
vertikalt integrerat företag får 
medlemsstaterna bestämma att inte 
tillämpa punkterna 2–4 i denna artikel. I 
så fall ska den berörda medlemsstaten se
till att infrastrukturförvaltaren utför alla 
de uppgifter som avses i artikel 3.2 och 
har faktiskt organisatoriskt och 
beslutsmässigt oberoende från alla 
järnvägsföretag i enlighet med de krav 
som fastställs i artiklarna 7a till 7c.”

Or. fr
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Ändringsförslag 28
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a utgår

Or. fr

Ändringsförslag 29
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7b utgår

Or. fr

Ändringsförslag 30
Oldřich Vlasák

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7b (ny) – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ledamöterna i infrastrukturförvaltarens 
tillsynsorgan eller styrelse och högre 
tjänstemän får inte ha något intresse i eller, 
direkt eller indirekt, få några ekonomiska 

Ledamöterna i infrastrukturförvaltarens 
tillsynsorgan eller styrelse och högre 
tjänstemän samt den personal som har 
tillgång till konfidentiell information får 
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fördelar från någon annan juridisk enhet i 
det vertikalt integrerade företaget. 
Resultatbaserade delar av deras ersättning 
får inte vara beroende av 
verksamhetsresultatet i någon annan 
juridisk enhet i det vertikalt integrerade 
företaget eller i någon annan juridisk enhet 
under dess kontroll, utan enbart bero på 
infrastrukturförvaltarens resultat.

inte ha något intresse i eller, direkt eller 
indirekt, få några ekonomiska fördelar från 
någon annan juridisk enhet i det vertikalt 
integrerade företaget. Resultatbaserade 
delar av deras ersättning får inte vara 
beroende av verksamhetsresultatet i någon 
annan juridisk enhet i det vertikalt 
integrerade företaget eller i någon annan 
juridisk enhet under dess kontroll, utan 
enbart bero på infrastrukturförvaltarens 
resultat.

Or. cs

Ändringsförslag 31
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7c utgår

Or. fr

Ändringsförslag 32
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7d (ny) – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
infrastrukturförvaltare inrättar och 
organiserar samordningskommittéer för 
varje nät. Medlemskapet i denna kommitté 
ska minst vara öppet för 
infrastrukturförvaltaren, kända sökande i 

Medlemsstaterna ska se till att 
infrastrukturförvaltare inrättar och 
organiserar samordningskommittéer för 
varje nät. Medlemskapet i denna kommitté 
ska minst vara öppet för 
infrastrukturförvaltaren, kända sökande i 
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den mening som avses i artikel 8.3 och, på 
deras begäran, potentiella sökande, deras 
representativa organisationer, företrädare 
för användare av gods- och persontrafiken 
på järnvägarna och, i förekommande fall,
regionala och lokala myndigheter.
Medlemsstaternas företrädare och det 
berörda regleringsorganet ska bjudas in till 
samordningskommitténs möten som 
observatörer.

den mening som avses i artikel 8.3 och, på 
deras begäran, potentiella sökande, deras 
representativa organisationer, företrädare 
för användare av gods- och persontrafiken 
på järnvägarna, arbetstagarrepresentanter 
för järnvägssektorn och regionala och 
lokala myndigheter. Medlemsstaternas 
företrädare och det berörda 
regleringsorganet ska bjudas in till 
samordningskommitténs möten som 
observatörer.

Or. fr

Ändringsförslag 33
Oldřich Vlasák

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7d (ny) – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samordningskommittén ska upprätta en 
arbetsordning som bl.a. ska innehålla 
bestämmelser om deltagande i möten och 
mötesfrekvensen, som ska var minst ett 
möte per kvartal. En årsrapport om 
diskussionerna i samordningskommittén 
ska överlämnas till infrastrukturförvaltaren, 
medlemsstaten, det berörda 
regleringsorganet och kommissionen, med 
angivande av de olika ståndpunkterna hos 
kommittémedlemmarna.

Samordningskommittén ska upprätta en
arbetsordning som bl.a. ska innehålla 
bestämmelser om deltagande i möten och 
mötesfrekvensen, som ska var minst ett 
möte per kvartal, och reglerna för 
regelbundna samråd med företrädare för 
användare av gods- och persontrafiken, 
som ska ske minst en gång om året. En 
årsrapport om diskussionerna i 
samordningskommittén ska överlämnas till 
infrastrukturförvaltaren, medlemsstaten, 
det berörda regleringsorganet och 
kommissionen, med angivande av de olika 
ståndpunkterna hos 
kommittémedlemmarna.

Or. cs

Ändringsförslag 34
Jean-Jacob Bicep
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 7e (ny) – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får anta bestämmelser om 
nätverkets gemensamma principer och 
metoder, särskilt för att se till att
mätningsverksamheterna är enhetliga, 
samt förfarandena för samarbetet inom
nätverket. Dessa bestämmelser ska antas 
genom genomförandeakter i enlighet med 
det förfarande som avses i artikel 62.3.”

Kommissionen får, i förekommande fall, 
utarbeta lagstiftningsförslag som syftar
till att förbättra samarbetet mellan de 
infrastrukturförvaltare som är 
medlemmar i nätverket.”

Or. fr

Ändringsförslag 35
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led a
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får begränsa 
tillträdesrätten enligt artikel 10.2 för 
persontrafik mellan en viss avgångsort och 
en viss destination om samma sträcka eller 
en alternativ sträcka omfattas av ett eller 
flera avtal om allmän trafik om utövandet 
av denna rätt skulle äventyra den 
ekonomiska jämvikten i det eller de 
berörda avtalen om allmän trafik.”

Medlemsstaterna får begränsa 
tillträdesrätten enligt artikel 10.2 för 
persontrafik mellan en viss avgångsort och 
en viss destination om samma sträcka eller 
en alternativ sträcka omfattas av ett eller 
flera avtal om allmän trafik om utövandet 
av denna rätt skulle äventyra den 
ekonomiska jämvikten i det eller de 
berörda avtalen om allmän trafik eller om 
det skulle försämra kvaliteten på de 
tjänster som erbjuds.”

Or. fr
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Ändringsförslag 36
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led b
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att avgöra om den ekonomiska 
jämvikten för ett avtal om allmän trafik 
skulle äventyras ska det eller de berörda 
regleringsorgan som avses i artikel 55 göra 
en objektiv ekonomisk analys och grunda 
sitt beslut på i förväg fastställda kriterier. 
De ska avgöra detta efter en begäran, som 
ingetts inom en månad från informationen 
om den avsedda persontrafiken i enlighet 
med artikel 38.4, från någon av följande:

För att avgöra om den ekonomiska 
jämvikten för ett avtal om allmän trafik 
skulle äventyras ska det eller de berörda 
regleringsorgan som avses i artikel 55 göra 
en objektiv ekonomisk analys och grunda 
sitt beslut på i förväg fastställda kriterier, 
med iakttagande av den samlade effekten 
av de öppna tjänster som erbjuds. De ska 
avgöra detta efter en begäran, som ingetts 
inom en månad från informationen om den 
avsedda persontrafiken i enlighet med 
artikel 38.4, från någon av följande:

Or. fr

Ändringsförslag 37
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 13a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
förordning (EG) nr 1371/2007 och direktiv 
2010/40/EU, får medlemsstaterna begära 
att järnvägsföretag som bedriver inhemsk 
persontrafik ska delta i ett gemensamt 
informationssystem och integrerat 
biljettsystem för leverans av biljetter, 
direktbiljetter och bokningar, eller besluta 
att ge behöriga myndigheter befogenhet att 
införa ett sådant system. Om ett sådant 
system inrättas ska medlemsstaterna se till 

Utan att det påverkar tillämpningen av 
förordning (EG) nr 1371/2007 och 
direktiv 2010/40/EU, ska medlemsstaterna 
begära att järnvägsföretag som bedriver 
inhemsk persontrafik ska delta i ett 
gemensamt informationssystem och 
integrerat biljettsystem för leverans av 
biljetter, direktbiljetter och bokningar 
senast ett år efter det att detta direktiv har 
antagits, eller besluta att ge behöriga 
myndigheter befogenhet att införa ett 
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att det inte leder till snedvridning på 
marknaden eller diskriminering mellan 
järnvägsföretag och att det förvaltas av en 
offentlig eller privat enhet eller en 
sammanslutning av alla järnvägsföretag 
som bedriver persontrafik.

sådant system. När ett sådant system har 
inrättats ska medlemsstaterna se till att det 
är driftskompatibelt och kan anpassas till 
andra nationella och europeiska system, 
att det inte leder till snedvridning på 
marknaden eller diskriminering mellan 
järnvägsföretag och att det förvaltas av en 
offentlig eller privat enhet eller en 
sammanslutning av alla järnvägsföretag 
som bedriver persontrafik.

Or. fr

Ändringsförslag 38
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 56 – punkt 1 – leden h–i (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. I artikel 56.1 ska följande läggas till:
”h) planerat underhåll,
i) oplanerat underhåll.”

Or. fr

Ändringsförslag 39
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8b (nytt)
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8b. I artikel 56 ska punkt 2 ersättas med 
följande:
”Utan att det påverkar de nationella 
konkurrensmyndigheternas 
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befogenheter att säkra konkurrensen på 
marknaderna för järnvägstjänster, ska 
regleringsorganet ha befogenhet att 
övervaka konkurrenssituationen på 
marknaden för järnvägstjänster och det 
ska särskilt kontrollera leden a–i i punkt 
1 på eget initiativ för att förhindra 
diskriminering av sökande. I synnerhet 
ska det kontrollera huruvida 
beskrivningen av järnvägsnätet 
innehåller diskriminerande 
bestämmelser eller medför godtyckliga 
befogenheter för infrastrukturförvaltaren
som kan användas för diskriminering av 
sökande.
När det gäller kollektivtrafiken på järnväg 
ska efterlevnaden av bestämmelserna i 
förordning (EG) nr 1370/2007, och 
därmed beaktandet av tjänsterna i 
artikel 10 i detta direktiv, garanteras av 
regleringsorganet på dess eget initiativ.” 

Or. fr

Ändringsförslag 40
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8c (nytt)
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 56 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8c. I artikel 56 ska punkt 6 ersättas med 
följande:
”Regleringsorganet ska säkerställa att 
de avgifter som infrastrukturförvaltaren 
fastställer är förenliga med led 2 i 
kapitel IV och inte är diskriminerande.
Regleringsorganet ska också säkerställa 
att de tillträdesavgifter som 
infrastrukturförvaltaren, 
tjänsteleverantören eller 
järnvägsföretaget fastställer, inklusive 
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avgifter för tillträde till spår, 
personstationer, tillhörande byggnader 
och annan utrustning, såsom tavlor eller 
bildskärmar för reseinformation, inte är 
diskriminerande. För att man ska kunna 
säkerställa detta bör alla ändringar av 
strukturen eller nivån på sådana avgifter 
som avses i denna punkt meddelas till 
regleringsorganet senast två månader före 
det datum då avgiften enligt planerna ska 
börja tillämpas. Regleringsorganet får, 
senast en månad före den planerade 
ändringen, begära att den minskas eller 
höjs, att den skjuts upp till ett senare 
datum eller att den inte införs alls. 
Förhandlingar mellan sökande och 
infrastrukturförvaltaren om nivån på 
infrastrukturavgifter ska bara vara 
tillåtna om de sker under överinseende 
av regleringsorganet. Regleringsorganet 
ska ingripa om det är sannolikt att 
förhandlingarna strider mot detta 
kapitel.

Or. fr

Ändringsförslag 41
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8d (nytt)
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 56 – punkt 9 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8d. I artikel 56.9 ska tredje stycket ersättas 
med följande:
”Om ett beslut om att vägra tilldelning 
av infrastrukturkapacitet eller villkoren 
i ett erbjudande om kapacitet överklagas 
ska regleringsorganet, senast en månad 
efter det att överklagan har mottagits,
bekräfta att det inte behövs någon 
ändring av detta beslut i enlighet med 
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riktlinjer som regleringsorganet anger.
Infrastrukturförvaltaren ska så snart som 
möjligt, och allra senast en månad efter 
det att meddelandet om 
regleringsorganets begäran har mottagits, 
återgå till att följa reglerna.”

Or. fr

Ändringsförslag 42
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8e (nytt)
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 56 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8e. I artikel 56 ska punkt 10 ersättas med 
följande:
”Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
beslut som fattas av regleringsorganet 
kan överklagas till domstol.
Överklagandet får ha suspensiv verkan 
på regleringsorganets beslut endast om 
omedelbar tillämpning av 
regleringsorganets beslut kan orsaka 
oåterkalleliga eller uppenbart orimliga 
skador och om beslutet inte har något 
samband med artikel 56.6 och 56.9 i detta 
direktiv. Denna bestämmelse påverkar 
inte den domstols grundlagsenliga 
befogenheter som behandlar 
överklagandet, i förekommande fall.”

Or. fr

Ändringsförslag 43
Jean-Jacob Bicep

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8f (nytt)
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Direktiv 2012/34/EU
Artikel 57 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8f. I artikel 57 ska följande nya punkt 9a 
läggas till:
”Om en sökande anser att de beslut som 
har fattats av en eller flera 
infrastrukturförvaltare eller instanser 
med ansvar för väsentliga uppgifter utgör 
ett hinder för utvecklingen av 
gränsöverskridande korridorer, får den 
sökande vända sig direkt till nätverket 
med en begäran om utlåtande om 
reglering. Denna begäran utgör också en 
begäran om beslut från regleringsorganet 
eller annan nationell instans.
Nätverket ska, i förekommande fall, 
begära in relevant information från 
infrastrukturförvaltaren eller de instanser 
som ansvarar för väsentliga uppgifter 
och, i samtliga fall, från berörda 
nationella regleringsorgan, i enlighet med 
förfarandet i artikel 57.4. Nätverket avger 
sedan ett icke-bindande yttrande som 
syftar till att underlätta snarare än 
motverka de berörda tjänsterna. Detta 
yttrande ska meddelas de berörda 
nationella regleringsorganen och 
sökanden senast en månad efter det att 
begäran har mottagits. De berörda 
nationella regleringsorganen ska beakta 
nätverkets yttrande innan de, senast en 
månad efter det att yttrandet har 
mottagits, fattar sitt beslut. Om de i sitt 
beslut avviker från yttrandet ska de 
skriftligen motivera detta för sökanden.

Or. fr

Ändringsförslag 44
Jean-Jacob Bicep
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8g (nytt)
Direktiv 2012/34/EU
Artikel 57 – punkt 9b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8g. I artikel 57 ska följande nya punkt 9b 
läggas till:
”Kommissionen ska senast ett år efter det 
att detta direktiv har trätt i kraft anta ett 
förslag till rättsakt som syftar till att 
inrätta ett nätverk av regleringsorgan och 
ge det status som juridisk person.”

Or. fr

Ändringsförslag 45
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv träder i kraft dagen efter 
det att det har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning.

1. Detta direktiv träder i kraft dagen efter 
det att det har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning. Den 
konsoliderade versionen av detta direktiv 
och direktiv 2012/34/EU, som detta 
direktiv ändrar, ska vara tillgängligt 
senast tre månader efter det att direktivet 
har offentliggjorts.

Or. fr


